VOORJAARS

VOORDEEL!
ARMSTOEL KEULEN

EETTAFEL ABRION

Zware industriële armstoel
bekleed met sterke micro-stof.

Superstoere eettafel met zwart
metalen matrixpoot en zwaar
massief acaciablad.

Uit voorraad leverbaar
in 220 en 240 x 100.

NU

€ 139,-

€ 1.295,-

Deze luxe hoekcombinatie is
uitgevoerd met verstelbare
hoofdsteunen en heeft een
fantastisch zitcomfort. Let ook eens
op de fraaie sierstiksels! Leverbaar
in diverse opstellingen.

NU

ALS 2-ZITS MET
OTTOMANE IN SUPERSTOF
SOFTYL VOOR

€ 1.595,-

220 x 100
NU

€ 995,-

DRAAI/RELAXFAUTEUIL
CASTOR
PRIJS IN
STOF BREAK

HOEKCOMBINATIE
BUDDA

Stoere moderne
draai/relaxfauteuil.
Elektrisch verstelbaar. Incl. kantelmechanisme, traploos
verstelbare voetenbank
en hoofdsteun.
Nu met gratis accu!

MAATWERKBANK
CHOISE
Leverbaar in verschillende zitdieptes en
hoogtes en met hoge of lage rug.
Tevens verkrijgbaar met 3 types armen
en 3 hardheden.

EETBANKJE
TWINGO
2-ZITS
VANAF

€ 840,-

Als fauteuil, 2,
2,5 en 3 zits.
In stof of leer.

Met industrieel onderstel
en praktische microstof.

NU

€ 439,-

In diverse maten en
kleuren. 135 cm.

Leverbaar in small,
medium, large en extra
large en diverse stof en
leersoorten.

SUNDAY BOXSPRINGS NU MET 30% VOORJAARSKORTING!
Elke Sunday boxspring wordt vervaardigd van de beste materialen. Sunday geeft maar liefst 25 jaar
garantie op veer- en framebreuk. Daar bovenop krijgt u 90 dagen omruilgarantie op Sunday matrassen.

SUNDAY 1100
Strakke, moderne boxspring
met 7 zone pocketvering en 3D
antislip. Incl. koudschuim topper.
160/180 x 200/210 cm.

SUNDAY 1200
VAN

€

2.142,VOOR

€ 1.499,-

Deze boxspring biedt mede door de
dikke pocketveermatrassen een geweldig
slaapcomfort. Incl. zware HR topmatras.
160/180 x 200/210 cm.

SUNDAY 1300
VAN

€

2.428,VOOR

€ 1.699,Elektr. verstelbaar
meerprijs € 900,-

Tijdloos design gecombineerd met een
onovertroffen ligcomfort. Incl. 7 zone
pocketveer matrassen v/300m2 en
dikke koudschuim topper.
160/180 x 200/210 cm.

VAN

€

2.713,VOOR

€ 1.899,Elektr. verstelbaar
meerprijs € 900,-

Nu met 30% voorjaarskorting!
Nu met 30% voorjaarskorting!

Nu met 30% voorjaarskorting!
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